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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm
“Chung tay phòng, chống dịch COVID-19”
trên mạng xã hội VCNet

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trung tâm GDNN-GDTX.
Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản về
phòng, chống dịch COVID-19 và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp
luật, quy định về phòng, chống dịch COVID-19, Báo Điện tử Đảng Cộng sản
Việt Nam (Ban Tuyên giáo Trung ương) chủ trì, phối hợp cùng Bộ Y tế, Bộ
Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan hữu quan tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm
“Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet (sau đây
gọi tắt là Cuộc thi).
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị triển khai hưởng ứng
Cuộc thi với các nội dung sau:
1. Tuyên truyền, giới thiệu với hình thức phù hợp tới học sinh, sinh viên,
học viên, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi;
khuyến khích và tạo điều kiện để đông đảo học sinh, sinh viên, học viên, nhà
giáo, cán bộ quản lý giáo dục hưởng ứng tham dự Cuộc thi.
2. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong các cơ sở giáo dục triển khai
Cuộc thi hiệu quả (xin gửi đường link Cuộc thi https://vcnet.vn/ và Thể lệ Cuộc
thi kèm theo).
Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, liên hệ Phòng
Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường xuyên, Sở GDĐT
(qua số điện thoại: 0364796779, gặp đ/c Giang) để được hỗ trợ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (để b/c);
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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